לוח כולל חב"ד

צב

מכתבי ושיחות קודש
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
בקשר למיבות כולל חב"ד
בשנימ האחרונות

ב״ה ,י״ג אלול ,ה׳תשל״ח
ברוקלין ,נ.י.

ידידינו אנ"ש און אלע אנטיילנעמער
אין דער מלוה-מלכה לטובת
כולל חב״ד  -רמבעה״ן
ה׳ עליהם יחיו

שלום וברכה:
עס האט מיר געפרייט צו באקומען די ידיעה וועגן דער מלוה-
מלכה לטובת כולל חב״ד – רמבעה״ן דעם קומענדיגען מוצאי שבת
קדש פ׳ שופטים ,ז' אלול ,הבע"ל.
די וויכטיקייט פון דער זאך איז דאך אודאי איבעריג צו אונטער-
שטרייכן פאר אנ"ש און פאר די וועלכע זיינען באקאנט מיט דער
ארבעט פון כולל חב"ד בירושלים עיה"ק ת"ו .אויך איז באקאנט ווי
טייער דער ענין איז געווען בא רבותינו נשיאינו ,נשיאי הכולל אין
אלע דורות ,אנהויבנדיג פון דעם מייסד הכולל ,דער אלטער רבי.
אבער אין איינקלאנג מיט דעם מאמר חכמינו ז"ל "אין מזרזין
אלא למזורזין" ,וועל איך דא דערמאנען נאכאמאל דעם הארציגען
רוף וואס כ"ק מו"ח אדמו"ר האט ארויסגעגעבן קורץ פאר זיין
הסתלקות ,וזלה"ק:
כל אחד ואחד מאנ"ש ,עליו החובה לזכור בכל עת ובכל שעה כי
מצות צדקת הרמבעה"ן שאנו מצווים עלי' מפי כ"ק רבותינו
הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע היא חובת גברא של כל איש
ואשה ,והיא נוהגת בכל מקום ובכל זמן וקבועה לדורות .ואף
ברכות הקדש המיועדות מפי כ"ק רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע
לכל מחזיקי הצדקה המקודשת הזאת ,קבועה וקיימת לנצח.
און אויב די דאזיגע פארפליכטונג איז אין קראפט א גאנץ יאר,
על אחת כמה וכמה אין די טעג פון אלול ,וואס דעמאלט איז די צייט
פון "מלך בשדה" ,ווי ס'איז באוואוסט די דערקלערונג פון דעם אלטן
רבי'ן וועגן דער באדייטונג און שעת-כושר פון די דאזיגע טעג
)לקו"ת ,ראה ,לב(,
און בפרט ווי ער דערקלערט דארט )פריער( די וויכטיקייט פון
צדקה אין די דאזיגע טעג און פירט אויס" :ולכן מבואר בדברי רז"ל
שצריך להרבות בצדקה מראש-חודש אלול" )שם ,שם ,כה ,ב.(.
דער גרויסער זכות פון דער דאזיגער "צדקה מקודשת" וועט
זיכער מעורר זיין חסדים עליונים און ממשיך זיין פאר יעדן איינעם
און איינע ובני-ביתם שיחיו א שפע ברכות און וועט נאכמער מוסיף
זיין אין דער כתיבה וחתימה טובה צום נייעם יאר הבאה עלינו ועל כל
ישראל לטובה.
בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה
בגשמיות וברוחניות גם יחד



/מקום החתימה/

מכתבים ושיחות קודש

צג

ב״ה ,יום השלישי ,שהוכפל בו כי טוב ,פ׳ תבוא
י״ב אלול ,ה׳תשל״ט
ברוקלין ,נ.י.
לכל המשתתפים במסיבת מלוה מלכה השנתית
למען כולל חב״ד באה״ק תובב״א
ה׳ עליהם יחיו
שלום וברכה!
בנועם קבלתי הידיעה על דבר מסיבת המלוה המלכה השנתית
למען כולל חב״ד באה״ק ת״ו במוצש״ק פ׳ תבא .ויהי רצון שתהי׳
בשעה טובה ומוצלחת בכל הפרטים.
ולמותר להאריך בגודל ענין צדקת ארץ ישראל בכלל ,וכולל
חב״ד בפרט ,אשר הפליגו בזה גדולי ישראל בכל הדורות ,ובמיוחד
מייסד כולל חב״ד רבנו הזקן ואחריו ממלאי מקומו ,רבותינו נשיאינו
בכל דור ועד לנשיא דורנו כ״ק מו״ח אדמו״ר.
אבל על פי מאמר חכמינו ז״ל מזרזין בשעת מעשה ,באתי
במכתבי זה לזרז למזורזין ולעוררם ביתר שאת להשתתף בנדיבות לב
וביד פתוחה במפעל נעלה זה ,בכדי לאפשר הרחבת הפעולות של
כולל חב״ד באה״ק ת״ו כהנה וכהנה.
והרי נרמז זה גם בפרשת השבוע דנן ,וכשמה :״תבוא אל הארץ
אשר ה׳ אלקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה״ .שהרי תכלית כולל
חב״ד מאז הווסדו היא ירושת הארץ וישוב הארץ ,״ארץ אשר גו׳
תמיד עיני ה׳ אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה״ ,התנחלות
כפשוטה ובפרט על ידי יגדיל תורה ויאדיר ומצותי׳,
וכמודגש בכמה מקומות אשר ירושת הארץ וישובה קשורים
ומאוחדים עם לימוד התורה וקיום המצות ,כיאות בפלטרין של מלך.
ומקרא מלא דבר הכתוב :״אם בחוקותי תלכו )שתהיו עמלים בתורה(
ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גו׳ וישבתם לבטח בארצכם
ונתתי שלום בארץ גו׳.״
ויהי רצון אשר תרומתם הכי נדיבה של תומכי ומחזיקי כולל
חב״ד תזרז ותחיש עוד יותר קיום היעוד בהמשך הכתוב – ונתתי
משכני בתוככם – מקדש )אד׳ כוננו ידיך( ושכנתי בתוכם,
בקרוב ממש בביאת משיח צדקנו.
בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות
גם יחד
/מקום החתימה/



צד

לוח כולל חב"ד

ב"ה ,מוצש"ק פ' תבא ,ח"י אלול,
ה'תש"מ .ברוקלין ,נ.י.
לכל המשתתפים במסיבה השנתית
למען כולל חב"ד באה"ק תובב"א
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
בנועם קבלתי הידיעה על דבר מסיבה השנתית למען כולל חב"ד
באה"ק ת"ו שתתקיים ביום א' פ' האזינו ,כ"ו אלול .ויהי רצון שתהי'
בהצלחה מרובה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
ובפרט שהזמן גרמא ,שמכתב זה יוצא במוצש"ק ח"י אלול ,יום
הולדת את רבנו הזקן ,מייסד כולל חב"ד.
וידועים ביאורי רבנו הזקן במעלת ענין הצדקה בכלל ,וצדקת
כולל חב"ד במיוחד ,ובלשונו "צדקת ארץ ישראל שהיא צדקת ה'
ממש ,כמ"ש תמיד עיני ה' אלקיך בה כו' ,והיא שעמדה לנו לפדות
חיי נפשנו כו'" :ואחריו – ממלאי מקומו רבותינו נשיאינו הק' בכל
דור ,ועד בכלל – כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.
והרי דברי צדיקים קיימים לעד ,כולל כל הברכות לכל המתנדבים
בעם המשתתפים בממונם ובגופם ובנפשם בתמיכת וחיזוק כולל
חב"ד ביד מלאה ורחבה.
ואם בכל ימות השנה הדברים אמורים ובתוקפם ובשלימותם ,על
אחת כמה וכמה בימי הסליחות ,שהתחלתן "לך ה' הצדקה" .ומדתו
של הקב"ה מדה כנגד מדה ,אלא שכמה פעמים ככה ,מידו המלאה
הפתוחה הקדושה והרחבה.
ובודאי שההוספה בצדקה גדולה זו דכל העושים ומעשים בזה
מוסיפה ב"לך ה' הצדקה" – בכל המצטרך להם ולבני ביתם שיחיו,
בטוב הנראה והנגלה.
בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה בכל
/מקום החתימה/



מכתבים ושיחות קודש

צה

ב"ה ,עש"ק פ' תצא ,י"ב אלול ,ה'תשמ"א.
ברוקלין ,נ.י.
לכל המשתתפים במסיבה השנתית
למען כולל חב"ד באה"ק תובב"א
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
בנועם קבלתי הידיעה על דבר מסיבה השנתית למען כולל חב"ד
באה"ק ת"ו שתתקיים ביום א' פ' כי תבוא אל הארץ ,י"ד אלול ,ויהי
רצון שתהי' בהצלחה מרובה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
ובפרט שהזמן גרמא ע"פ פירוש רבנו הזקן ,מייסד כולל חב"ד,
בס' לקוטי תורה שלו ריש פרשת תבוא ,אשר תבוא אל הארץ –
בעבודת האדם ה"ז בלימוד התורה שבע"פ,
ומעיקר ענין כולל חב"ד באה"ק ה"ז לימוד והפצת התורה בארץ
הקודש כפשוטה ,הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה,
נחלת עולם לעם עולם בכל מקום שהם,
לימוד במצב מתאים – סיפוק צרכיהם הגשמים או עזר בזה כפי
הדרוש.
וכל המשתתף בהחזקת הכולל ,ביסוסו והרחבתו באה"ק
הרי חלק ונחלה לו בעניני הכולל בכהנ"ל,
וידועות ברכות רבנו הזקן לנותני צדקה בכלל ,וצדקת כולל חב"ד
במיוחד ,ובלשונו "צדקת ארץ ישראל שהיא צדקת ה' ממש ,כמ"ש
תמיד עיני ה' אלקיך בה כו' ,והיא שעמדה לנו לפדות חיי נפשנו כו'";
ואחריו – ברכות ממלאי מקומו רבותינו נשיאינו הק' בכל דור ,ועד
בכלל – כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.
ודברי צדיקים קיימים לעד ,ופועלים פעולתם.
בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור
ובברכת כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה
/מקום החתימה/



צו

לוח כולל חב"ד

ב״ה ,עש"ק נצו"י ,כ״ב אלול ,ה׳תשמ״ב
ברוקלין ,נ.י.
לכל המשתתפים במסיבה השנתית
למען כולל חב״ד באה״ק תובב״א
שלום וברכה!
בנועם קבלתי הידיעה על דבר מסיבה השנתית למען כולל חב״ד
באה״ק ת״ו שתתקיים ביום א' ,מחרת ש"ק פ׳ נצבים וילך ,ויהי רצון
שתהי׳ בהצלחה מרובה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
ובפרט שהזמן גרמא ע"פ תורת רבנו הזקן ,מייסד כולל חב״ד,
ששמע "ממורי ורבי הה"מ בשם מורו ורבו הבעש"ט :החדש השביעי
שהוא החדש הראשון לחדשי השנה ,הקב"ה בעצמו מברכו בשבת
מברכים שהוא השבת האחרון דחדש אלול ,ובכח זה ישראל מברכים
את החדשים יא פעמים בשנה" – היינו שברכות כל השנה כולה –
מתחילות בשבת זו ,ובברכתו של הקב"ה ,מקור כל הברכות בגו"ר
ובטוב הנראה והנגלה.
ומובן שכל המרבה ב"כלים" לקבלת ברכות ה' – ה"ז מוסיף
ומרבה בברכותיו.
והכלים ה"ה התומ"צ ,וגדולה מצות צדקה במחז"ל בכ"מ,
ובמיוחד כמבואר באגה"ק של רבנו הזקן – צדקת אה"ק ודכולל
חב"ד – ובלשונו
"צדקת ארץ ישראל שהיא צדקת ה' ממש ,כמ"ש תמיד עיני ה׳
אלקיך בה כו' והיא שעמדה לנו לפדות חיי נפשנו כו'":
ואחריו – ברכות ממלאי מקומו רבותינו נשיאינו הק' בכל דור,
ועד בכלל – כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.
ודברי צדיקים וברכותיהם קיימים לעד ,ופועלים פעולתם.
בכבוד ובברכה להצלחה
ובברכת כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה
/מקום החתימה/



מכתבים ושיחות קודש

צז

ב"ה ,יו"ד כסלו ,ה'תשד"מ
ברוקלין ,נ.י.
לכל המשתתפים במסיבה השנתית
למען כולל חב"ד באה"ק תובב"א
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
במענה על ההודעה אשר המסיבה השנתית למען כולל חב"ד
באה"ק ת"ו נועדה למוצאי שבת קדש פ' וישב כ' כסלו תשד"מ,
יהי רצון שתהי' בהצלחה מרובה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
ובפרט אשר המסיבה תתקיים למחרת חג הגאולה של מייסד
כולל חב"ד ,כ"ק אדמו"ר הזקן ,ובהשגחה פרטית נתגלגל המענה
ליום הגאולה של בנו וממלא מקומו ,כ"ק אדמו"ר האמצעי,
שזכות יומי זכאין אלה ,ביחד עם זכותם של המשתתפים
בהמסיבה וכל הקשורים בפעולות כולל חב"ד ,נוסף על עצם הענין,
ענין הצדקה בכלל וצדקת ארץ ישראל בפרט ,יוסיף בהצלחת כל
העושים ומעַ שים בזה ,לתת אפשרות למוסד נעלה זה לבסס פעולותיו,
ועוד ועיקר להרחיבן במדה ממשית ,מתאים לרצון מייסדי הכולל כ"ק
אדה"ז וממלאי מקומו רבותינו נשיאינו שבכל דור ועד לנשיא דורנו
כ"ק מו"ח אדמו"ר.
והמפורסמות אינן צריכות אריכות.
והשי"ת במדתו מדה כנגד מדה כמה פעמים ככה ימלא רצון
ומשאלות לבב כל אחד ואחת לטובה.
בכבוד ובברכה להצלחה
ובברכת ימי הגאולה
וימי חנוכה מאירים,
מאירים בכל ימות השנה
/מקום החתימה/



צח

לוח כולל חב"ד
משיחת ש"פ וישב ,כ"ף כסלו ,תשד"מ
הנחה בלתי מוגה

 . . .בהמשך צו דעם וואָס מ'האָט פריער גערעדט )בהמאמר(
וועגן ארץ הקודש ,און דערצו דאֵ רף דאָך שוין זיין די גאולה בפועל,
ווייל אַלע סימני הגאולה בסוף מס' סוטה זיינען דאָך שוין מקויים
געוואָרן בפועל ,דאַרף שוין אויך די גאולה זיין בפועל –
איז איינע פון די וועגן דאָס נאָכמער צו מקרב זיין ,איז דורך דעם
ענין פון צדקת ארץ הקודש ,צדקה פאַר "ארצות החיים" ,ווי דער בעל
הגאולה שרייבט בכמה אגרות שלו וועלכע זיינען געדרוקט אין אגרת
הקודש ,און נאָך אגרות וואָס זיינען דאָרט ניט געדרוקט ,און אויך פון
כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.
וואָס דאָס איז דער ענין מיוחד פון "כולל חב"ד" ,צדקה פאַר ארץ
הקודש און ירושלים במיוחד ,וואָס דער בעל הגאולה האָט מייסד
געווען.
וואָס במוצאי שבת זה קומט-פאָר אַ מלוה-מלכה ,בסעודתא דדוד
מלכא משיחא  ,1לטובת "כולל חב"ד" )ווי מ'האָט פריער מכריז
געווען(.
בכדי זיך משתתף זיין אין דעם – וועט מען טיילן משקה פון דער
התוועדות פאַר דער מלוה-מלכה ,פון דער התוועדות וואָס קומט-פאָר
אין די ד' אמות פון נשיא דורנו ,וואו ער איז געווען במשך עשר שנים
רצופים.
און מ'זאָל טיילן אַ טייל פון די משקה דאָ )וויבאַלד אַז ס'איז יום
השבת ,(2והשאר – אויסטיילן באַ דער מלוה-מלכה.
———
 (1סידור האריז"ל )להר"ש מרשקוב( .פע"ח סוף שער השבת.
 (2משנה שבת ספט"ו )וש"נ( .פס"ז בשלח טז ,ה :אין שבת מכינה לחול.



צט

מכתבים ושיחות קודש
משיחת ש"פ תבוא ,ח"י אלול ,תשד"מ

הנחה בלתי מוגה

דער ענין פון כיבוש וחילוק ארץ ישראל בגשמיות איז ,כמובן,
תלוי אין כיבוש וחילוק ארץ ישראל ברוחניות ,ד.ה .בפשטות ,אַז די
הנהגה אין ארץ ישראל זאָל זיין בהתאם דערמיט וואָס זי איז אַן "ארץ
אשר גו' עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה".1
וואָס פאַר דעם צוועק האָט דער אַלטער רבי – דער בעל יום
הולדת פון ח"י אלול – געשיקט ספּעציעל געלט לצדקות בארץ
ישראל ,ארץ החיים מיטן נאָמען "כולל חב"ד" ,כמבואר בכו"כ אגרות
שלו ,געלט צו נוצן אויף הוספה בלימוד התורה וקיום המצוות בהידור
ו"כל מעשיך יהיו לשם שמים"* 1און "בכל דרכיך דעהו" 2בארץ
ישראל ,און דורכגענומען מיטן ענין החיים )בהתאם לזה וואָס זי איז
"ארץ החיים"( – פנימיות התורה ,וואָס גיט אַריין אַ חיות אין לימוד
התורה בכלל און קיום המצוות.
בהשגחה פרטית האָט מען מכוון געווען צו מאַכן די מלוה-מלכה
)בלשון המדינה – "דינער"( לטובת "כולל חב"ד" במוצאי שבת זה
)ביום ראשון וואָס איז אַ המשך צו מוצאי שבת( ,ח"י אלול – דער יום
הולדת פון די שני המאורות הגדולים ,דער בעש"ט און דער אַלטער
רבי – וואָס האָבן אַ שייכות מיוחדת מיטן תוכן וכוונה פון "כולל
חב"ד":
דער תכלית וכוונה פון די צדקת ארץ ישראל" ,כולל חב"ד" ,איז
דאָס צו נוצן אין ארץ ישראל בכדי אַז אידן דאָרטן זאָלן זיך אויפפירן
בהתאם צו ענינו פון בעש"ט און דער אַלטער רבי ,ווי ארויסגעבראַכט
בשמם – "ישראל" און "שניאור זלמן":
מ'דאַרף משפיע זיין און אויפטאָן מיט יעדן אידן אָן אויסנאַם,
ווייל "אע"פ שחטא ישראל הוא" ,3במילא דאַרף מען מעורר זיין דעם
"ישראל" שבו ,4וואָס דאָס איז מציאותו וחיותו פון יעדן ,אפילו אויב
בחיצוניות זעט אויס אַז ביי אים איז נאָר "בשם ישראל יכונה"– 5
כידוע אַז "ישראל" איז ר"ת יש ששים ריבוא אותיות לתורה ,יעדער
איד האָט זיין אות אין תורה ,6וואָס אין דעם אות באַשטייט מציאותו
וחיותו – דאַרף מען מעורר זיין דעם "ישראל" – דעם אות בתורה –
שבכאו"א מישראל.
און דאָס )מעורר זיין דעם "ישראל" שבכאו"א מישראל( קומט
און איז פאַרבונדן מיט "שניאור"" ,שני אור" – די צוויי אורות ,אור
דנגלה דתורה ואור דפנימיות התורה ,7און ווי זיי קומען צוזאַמען אין
איין וואָרט – חיבור שניהם יחד .און אין אַן אופן פון "זלמן" אותיות
"לזמן" – 8אַז לימוד נגלה דתורה ופנימיות התורה דארף דורכנעמען
זיין גאַנצן זמן ,אַזוי אַז עס זאָל ניט בלייבן קיין קטע פון זמן ווען ער
איז מפסיק מלימוד נגלה דתורה ופנימיות התורה ושניהם יחד.
בכדי משתף זיין אַלע וואָס געפינען זיך באַ דער התוועדות מיט
דער מלוה-מלכה כו' פון "כולל חב"ד" – וועט מען איצטער טיילן
———
 (1עקב יא ,יב.
* (1אבות פ"ב מי"ב.
 (2משלי ג ,ו.
 (3סנהדרין מד ,רע"א.
 (4להעיר מלקו"ש ח"ב ע' .516
 (5לשון מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לחגיגת י"ב תמוז הראשונה – סה"מ תרפ"ח ע' קמו ,אגרות
קודש שלו ח"ב ע' פ ,ועוד .וראה לקו"ש ח"ח ס"ע  329ואילך.
 (6מגלה עמוקות אופן קפו ,וראה סה"מ תש"ו ע'  ,46תש"ט ע' ) 41השני( .ועוד.
 (7חוברת י"ט כסלו ע'  ,9לקו"ד ח"א פג ,א.
 (8לקוטי לוי"צ – אגרות-קודש ע' קנד ,וראה מכתב כ"ק אדה"ז – נדפס ב"התמים" חוברת ח ,ע'
כד )שפח ,ב(.

ק

לוח כולל חב"ד

משקה פון דער התוועדות פאַר יענער התוועדות וכינוס ,און וויבאַלד
אַז ס'איז שבת זאָל מען איצטער טיילן אַ ביסל דערפון דאָ  ,והשאר –
זאָל מען טיילן באַ דער התוועדות פון "כולל חב"ד".
ויה"ר אַז מ'זאָל בפועל אויסנוצן די צדקת ארץ ישראל ,ארץ
החיים ,אויף מוסיף זיין אין "ישראל" און "שניאור זלמן" ,לימוד
התורה וקיום המצוות בהידור ,כל מעשיך לשם שמים ובכל דרכיך
דעהו ,אַלץ דורכגענומען מיטן חיות פון פנימיות התורה – און די אלע
ענינים נעמען-דורך ארץ ישראל ,ארץ החיים,
ביז מ'וועט זוכה זיין לקיום היעוד פון "מלאה הארץ דעה את ה'
כמים לים מכסים"" ,9ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה'
דיבר" ,10גילוי כח הפועל בנפעל ,11כתורת הבעש"ט 12עה"פ" 13לעולם
ה' דברך נצב בשמים" ,אַז דער כח הפועל איז מחי' דעם נפעל בכל
רגע ורגע מחדש,
בגאולה האמיתית והשלימה ,במהרה בימינו ממש ,ומתוך שמחה
וטוב לבב.
———
 (9ישעי' יא ,ט.
 (10שם מ ,ה.
 (11ראה שער האמונה ספכ"ז )וראה שם פכ"ה ואילך( ,תו"ח תצוה תפב ,א ואילך.
 (12תניא שעהיוה"א פ"א.
 (13תהלים קיט ,פט.



מכתבים ושיחות קודש

קא

ב"ה ,י"ט כסלו ה'תשמ"ה
ברוקלין ,נ.י.
לכל המשתתפים במסיבה השנתית
למען כולל חב"ד באה"ק תובב"א
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
במענה על ההודעה אשר המסיבה השנתית למען כולל חב"ד
באה"ק ת"ו נועדה למוצאי שבת קדש פ' וישב כ"א כסלו תשמ"ה.
יהי רצון שתהי' בהצלחה מרובה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
ובפרט אשר המסיבה תתקיים בסמיכות ממש לחג הגאולה של
מייסד כולל חב"ד ,כ"ק אדמו"ר הזקן ,ובהשגחה פרטית נתגלגל
המענה ליום הגאולה שלו,
שזכות יומין זכאין אלה ,נוסף על עצם הדבר ,צדקה בכלל וצדקת
ארץ ישראל בפרט ,יוסיפו בהצלחת כל העושים ומעשים בזה ,לתת
אפשרות למוסד נעלה זה לבסס פעולותיו ,ועוד ועיקר – להרחיבן
בכמות וגם באיכות ,מתאים לרצון מייסדי הכולל כ"ק אדה"ז וממלאי
מקומו – רבותינו נשיאינו שבכל דור ועד לנשיא דורנו כ"ק מו"ח
אדמו"ר.
והשי"ת במדתו מדה כנגד מדה אבל כמה פעמים ככה ימלא רצון
ומשאלות לבב כל אחד ואחת לטובה.
ועד לרצון העיקרי והפנימי – דבר ה' זה הקץ ,גאולה האמתית
והשלימה ע"י משיח צדקנו.
וגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה.
בכבוד ובברכה להצלחה
ובברכת ימי הגאולה
וימי חנוכה מאירים,
מאירים בכל ימות השנה



/מקום החתימה/

לוח כולל חב"ד

קב

ב"ה ,יום ראשון פ' ואתה תצוה,
ז' אד"ר ,ה'תשמ"ו.
ברוקלין ,נ.י.
לכל המשתתפים במסיבה השנתית
למען כולל חב"ד באה"ק תובב"א
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
במענה על ההודעה אשר המסיבה השנתית למען כולל חב"ד
באה"ק ת"ו נועדה למוצאי שבת קודש פ' תצוה ,אור לפורים קטן,
הבע"ל,
יהי רצון שתהי' בהצלחה מרובה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
ובפרט אשר המסיבה תתקיים בליל פורים קטן ,המזכיר ימי
פורים גדול,
ובהשגחה פרטית נתגלגל המענה ליום לידת משה רבינו ,המבשר
– כהודעת תורתנו תורת חיים – בטול גזירת המן וקביעות יו"ט
פורים,
שזכות יומין זכאין אלה,
נוסף על עצם הדבר ,צדקה בכלל וצדקת ארץ ישראל במיוחד –
יוסיפו בהצלחת כל העושים ומעשים בזה ,לתת אפשרות למוסד
נעלה זה לבסס פעולותיו ,ועוד ועיקר – להרחיבן בכמות וגם באיכות,
מתאים לרצון מייסדי הכולל כ"ק אדמו"ר הזקן וממלאי מקומו –
רבותינו נשיאינו שבכל דור ועד לנשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר.
והשי"ת במדתו שהיא מדה כנגד מדה אבל כמה פעמים ככה,
ימלא רצון ומשאלות לבב כל אחד ואחת לטובה,
ועד לרצון העיקרי והפנימי – דבר ה' זה הקץ ,גאולה האמתית
והשלימה ע"י משיח צדקנו.
וגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה.
בכבוד ובברכה להצלחה
/מקום החתימה/

____
ואתה תצוה :משה בדוקא וכההמשך בכתוב ויקחו אליך )וראה ביאור אדמו"ר
הזקן תו"א ר"פ תצוה .ד"ה וקבל היהודים ,תרפ"ז – שנאמר בפורים קטן – ס"ד ,סט"ו
)סה"מ תרפ"ז )ע' קי( ,סה"מ תשי"א )ע' .((180
ז' אד"ר :שאז נוהגין עניני ז' אדר )ולא באדר שני – מג"א שו"ע או"ח סתק"פ
סק"ח(.
המזכיר  . .גדול :להעיר מהפס"ד אין בין י"ד שבאד"ר לי"ד שבאד"ש כו' )מגילה
ו ,ב(.
כהודעת תורתנו :מגילה יג ,ב.
שהיא מדה :ראה סוטה יא ,א ובתוד"ה מרים – שם .תוספתא שם רפ"ד.
דבר  . .הקץ :שבת קלח ,ב.
צדקה  . .הגאולה :ב"ב י ,א.



מכתבים ושיחות קודש

קג

ב"ה ,עש"ק פ' ויבוא יעקב שלם,
ערב י"ט כסלו ,חג הגאולה,
ה'תשמ"ז .ברוקלין ,נ.י.
לכל המשתתפים במסיבה השנתית
למען כולל חב"ד באה"ק תובב"א
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
במענה על ההודעה אשר המסיבה השנתית למען כולל חב"ד
באה"ק ת"ו נועדה למוצאי שבת קדש ,סעודתי' דדוד מלכא משיחא,
יהי רצון שתהי' בהצלחה מרובה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
ובפרט אשר נוסף על הנ"ל – המסיבה היא בהתחלת חג הגאולה
של מייסד כולל חב"ד ,כ"ק אדמו"ר הזקן,
וזכות יומין זכאין אלה ,נוסף על עצם הדבר ,צדקה בכלל וצדקת
ארץ ישראל בפרט ,תוסיף בהצלחת כל העושים ומעשים בזה ,לתת
אפשרות למוסד נעלה זה לבסס פעולותיו,
ועוד ועיקר – להרחיבן בכמות וגם באיכות,
מתאים לרצון מייסדי הכולל כ"ק אדה"ז וממלאי מקומו –
רבותינו נשיאינו שבכל דור ועד לנשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר.
והשי"ת במדתו מדה כנגד מדה אבל כמה פעמים ככה ,ימלא
רצון ומשאלות לבב כל אחד ואחת לטובה.
ועד לרצון העיקרי והפנימי – דבר ה' זה הקץ ,גאולה האמתית
והשלימה ע"י משיח צדקנו,
וגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה.
בכבוד ובברכה להצלחה ובברכת ש"ק ,ימי
הגאולה וימי חנוכה מאירים,
מאירים בכל ימות השנה
/מקום החתימה/



קד

לוח כולל חב"ד

ב"ה .ערב י"ט כסלו
יום גאולת כ"ק אדמו"ר הזקן
שנת הקהל
ה'תשמ"ח .ברוקלין ,נ.י.
לכל המשתתפים במסיבה השנתית
למען כולל חב"ד באה"ק תובב"א
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
בנועם קבלתי הידיעה ע"ד מסיבה השנתית למען כולל חב"ד
באה"ק ת"ו שתתקיים בעז"ה במוצאי שבת קודש פ' וישב ,סעודתא
דדוד מלכא משיחא.
ויהי רצון שתהי' בהצלחה מרובה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
ובפרט אשר נוסף על הנ"ל – המסיבה מציינת שנת המאתיים של
התייסדות כולל חב"ד ע"י מייסד הראשון הוא כ"ק אדמו"ר הזקן
)בעל התניא והשו"ע(.
והמסיבה היא בסמיכות לימי הגאולה שלו ,שאז התחיל עיקר
הענין ד"יפוצו מעינותיך חוצה" – הפצה באופן שהמעינות יגיעו לכל
אחד ואחת ,אנשים נשים וטף.
ונמצאים אנו בשנה מיוחדת שהיא "שנת הקהל" – שתוכן מצוה
זו הוא כמפורש בכתוב הקהל את העם האנשים הנשים והטף גו' למען
ישמעו ולמען ילמדו ליראה את ה' אלקיכם גו' כל הימים ,שבזמן
שבית המקדש הי' קיים היו מקהילים כל הנ"ל בבית המקדש והמלך
הי' קורא באזניהם פרשיות מן התורה כדי לזרזם במצות ולחזק ידיהם
יותר בל"יראה את השם" ,ביהדות ,תורה ומצות.
וגם כשאין בית המקדש קיים מוטלת עלינו החובה והזכות –
לכנס ולהקהל יהודים – אנשים נשים וטף ,עד לקטני הקטנים,
"במקום" קדוש ,כלומר באוירה קדושה ,ולנצל את הדבר לשם
המטרה והיסוד של מצות הקהל :ליראה את השם גו'.
והרי זוהי אחת ממטרות העקריות של המוסד "כולל חב"ד" –
להקהיל ולכולל אנשים נשים וטף ולהושיעם ולהושיט יד עזרה
בגשמיות וברוחניות.
וזכות יומין זכאין אלה ,נוסף על עצם הדבר ,צדקה בכלל וצדקת
ארץ ישראל בפרט ,תוסיף עוד יותר בהנ"ל וגם בהצלחת כל העושים
ומעשים בזה ,לתת אפשרות למוסד נעלה זה לבסס פעולותיו.
ועוד ועיקר – להרחיבן בכמות וגם באיכות.
מתאים לרצון מייסדי הכולל כ"ק אדה"ז וממלאי מקומו –
רבותינו נשיאינו שבכל דור ועד לנשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר.
והשי"ת במדתו ,שהיא מדה כנגד מדה אבל כמה פעמים ככה,
ימלא רצון ומשאלות לבב כל אחד ואחת לטובה.
ועד לרצון העיקרי והפנימי – דבר ה' זה הקץ ,גאולה האמתית
והשלימה ע"י משיח צדקנו.
וגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה.
בכבוד ובברכה להצלחה
ובברכת ימי הגאולה
וימי חנוכה מאירים,
מאירים בכל ימות השנה



/מקום החתימה/

מכתבים ושיחות קודש

קה

ב"ה .יום ועש"ק פ' ויחי,
ט"ו טבת ,ה'תש"נ.
ברוקלין ,נ.י.
לכל המשתתפים במסיבה השנתית
למען "כולל חב"ד" באה"ק תובב"א
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
בנועם קבלתי הידיעה ע"ד המסיבה השנתית למען "כולל חב"ד"
בארצנו הקדושה תובב"א ,שתתקיים בעז"ה במוצאי שבת קודש פ'
ויחי ,סעודתא דדוד מלכא משיחא.
ויהי רצון שתהי' בהצלחה מרובה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
ובפרט אשר המסיבה תתקיים בסמיכות לכ"ד טבת הבעל"ט ,יום
הסתלקות-הילולא של מייסד הראשון של "כולל חב"ד" ,כ"ק אדמו"ר
הזקן )בעל התניא והשו"ע(,
והשנה היא שנת הארבעים להסתלקות-הילולא של כ"ק מו"ח
אדמו"ר ,נשיא דורנו,
ואמרו חז"ל דבארבעין שנין קאי איניש אדעתי' דרבי' ,ומפורש
בפרטיות בכתוב :נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע.
והדגשה מיוחדת בכל הנ"ל בעמדנו בשנת ה'תש"נ ,אשר כפי
שנתפרסם ונתפשט בתפוצות ישראל ,יש בה הרמז :תהא שנת נסים –
אשר הקב"ה נותן ליהודי את הכח ,לפעול בכל עניני יהדות ,תורה
ומצוותי' ,באופן של הנהגה נסית – למעלה מהגבלות שלו.
וזכות יומין זכאין אלה – נוסף על עצם הדבר ,צדקה בכלל
וצדקת ארץ ישראל בפרט – תוסיף עוד יותר בהצלחת כל העושים
ומעַ שים בזה ,לתת אפשרות למוסד נעלה זה לבסס פעולותיו,
ועוד ועיקר – להרחיבן בכמות וגם באיכות,
מתאים לרצון מייסדי הכולל ,כ"ק אדמו"ר הזקן וממלאי מקומו
– רבותינו נשיאינו שבכל דור ,ועד לנשיא דורינו כ"ק מו"ח אדמו"ר.
והשי"ת בהנהגתו ,שהיא מדה כנגד מדה אבל כמה פעמים ככה,
ימלא רצון ומשאלות לבב כל אחד ואחת לטובה.
ועד לרצון העיקרי והפנימי – דבר ה' זה הקץ ,גאולה האמיתית
והשלימה ע"י משיח צדקנו.
וגדולה צדקה שמקרבת ומזרזת את הגאולה.
בכבוד ובברכה להצלחה
/מקום החתימה/
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ב"ה ,יום שלישי שהוכפל בו כי טוב,
פ' בהעלותך את הנרות,
חמשה עשר בירחא תליתאי,
דקיימא סיהרא באשלמותא,
ה'תשנ"א .ברוקלין ,נ.י.
לכל המשתתפים במסיבה השנתית
למען "כולל חב"ד" באה"ק תובב"א
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
בנועם קבלתי הידיעה ע"ד המסיבה השנתית למען "כולל חב"ד"
בארצנו הקדושה תובב"א ,שתתקיים בעז"ה במוצאי שבת קודש פ'
בהעלותך את הנרות ,סעודתא דדוד מלכא משיחא.
ויהי רצון שתהי' בהצלחה מרובה בגשמיות וברוחניות,
ובגשמיות וברוחניות גם יחד.
ולמותר להאריך בגודל ענין צדקת ארץ הקודש בכלל ,וצדקת
"כולל חב"ד" בפרט ,אשר הפליגו בזה גדולי ישראל בכל הדורות,
ובמיוחד מייסד "כולל חב"ד" ,כ"ק אדמו"ר הזקן )בעל התניא
והשו"ע( ,ובלשונו )בתניא אגה"ק סוף סי' ד(" :צדקת ארץ ישראל
שהיא צדקת ה' ממש ,כמ"ש תמיד עיני ה' אלקיך בה כו' ,והיא
שעמדה לנו לפדות חיי נפשנו כו' ותעמוד לנו לעד כו'"; ואחריו
ממלאי מקומו ,רבותינו נשיאינו הק' בכל דור ,ועד לנשיא דורנו ,כ"ק
מו"ח אדמו"ר.
ודברי צדיקים קיימים לעד ,כולל ברכותיהם לכל המשתתפים
בממונם בגופם ובנפשם בתמיכת וחיזוק "כולל חב"ד".
ובפרט אשר המסיבה תתקיים בירחא תליתאי ,בו ניתנה אוריאן
תליתאי לעם תליתאי – והרי מעיקר ענין "כולל חב"ד" בארץ הקודש
ה"ז לימוד והפצת התורה ,לימוד במצב דסיפוק צרכיהם הגשמיים או
עזר בזה כפי הדרוש.
והדגשה מיוחדת בזה בבואנו מחג השבועות ,זמן מתן תורתינו,
אשר בכל שנה ושנה ניתנת אז )באופן מחודש( כל התורה והמצוות –
והרי שקולה צדקה כנגד כל המצוות .ובפרט צדקת ארץ הקודש.
ונכתב מכתב זה ביום השלישי שהוכפל בו כי טוב ,טוב לשמים
וטוב לבריות – והרי צדקה )וגמ"ח( ענינה טוב לשמים ולבריות גם
יחד.
וזכות יומין זכאין אלה – נוסף על עצם הדבר ,צדקה בכלל
וצדקת ארץ הקודש בפרט – תוסיף עוד יותר בהצלחת כל העושים
והמעַ שים בזה ,לתת אפשרות למוסד זה לבסס פעולותיו ,ועוד ועיקר
– להרחיבן בכמות ובאיכות ,מתאים לרצון מייסדי הכולל ,כ"ק
אדמו"ר הזקן ,וממלאי מקומו – רבותינו נשיאינו שבכל דור ,ועד
לנשיא דורנו ,כ"ק מו"ח אדמו"ר.
והשי"ת במדתו ,שהיא מדה כנגד מדה אבל כמה פעמים ככה,
ימלא רצון ומשאלות לבב כל אחד ואחת לטוב.
ועד לרצון העיקרי והפנימי – גאולה האמיתית והשלימה ע"י
משיח צדקנו ,תיכף ומיד ממש.
וגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה.
בכבוד ובברכה להצלחה
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קז
*

בס"ד .חלק משיחת ש"פ בהעלותך ,י"ט סיון ה'תש"א
– ע"ד כולל חב"ד –
א .בקשר למסיבת המלוה מלכה לטובת המוסד כולל חב"ד
שמתקיימת במוצאי ש"ק פרשת בהעלותך – יש להזכיר ולעורר ע"ד
גודל המעלה והחשיבות דכולל חב"ד:
ידוע ומפורסם ע"ד גודל החיבה וההשתדלות של רבותינו
נשיאינו לטובת כולל חב"ד ,החל מאדמו"ר הזקן ,מייסד הכולל
ונשיאו ,אשר ,בכו"כ אגרות שלו 1הפליא והגדיל במעלת הצדקה
דכולל חב"ד" ,צדקת ארץ הקודש" .וחלקם נדפסו ביחד עם ספר
התניא )ע"י בני הגאון המחבר( בתור חלק רביעי דספר התניא, 2
ובהמשך לזה השתדלו לטובת כולל חב"ד כל רבותינו נשיאינו
)ממלאי מקומו גם בנשיאות הכולל( בדורות שלאח"ז ,עד לכ"ק מו"ח
אדמו"ר נשיא דורנו.
וכיון שבהשגחה פרטית מתקיימת המסיבה לטובת הכולל
במוצאי ש"ק – יש לקשר זה עם פרשת השבוע ,פרשת בהעלותך,
כדלקמן.
ב" .בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת
הנרות":3
"שבעת הנרות" – קאי על נשמות ישראל כפי שנחלקים לז' סוגים,
"כי הנשמה קרוי' נר ,כמ"ש 4נר ה' נשמת אדם " . 5שדולק ומאיר
)באופן ד"בהעלותך"" ,עד שתהא שלהבת עולה מאלי' " . 6כנ"ל
בארוכה( ע"י "נר מצוה ותורה אור" .7וכיון שיש "ז' מדרגות בעבודת
ה' .יש עובד מאהבה וכו'" ,5כנגד שבעת המדות ,מתחלקים נשמות
ישראל לז' סוגים" ,שבעת הנרות".
ו"מנורה"" ,מקשה זהב עד ירכה עד פרחה מקשה היא" – 8קאי
על כללות נש"י" .מנורת זהב כולה") 9כמ"ש בהפטורה דפרשתנו –
בהעלותך(.
ותוכן הציווי ד"אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" – שכל
פרטי הענינים ד"שבעת הנרות" ,ז' הסוגים דנשמות ישראל
שמתחלקים לז' מדרגות בעבודת ה' ,יתאחדו ויתכללו בה"מנורה"
שהיא ה"כלל" דשבעת הנרות ,עד ל"פני המנורה" ,הפנימיות
דהמנורה" .פנימיות רצון העליון הנמשך ומאיר מול פני המנורה".10
ויש להוסיף ,שענין זה שייך גם בכאו"א מישראל בפרט – כי,
בכל נשמה פרטית ישנם כל ז' המדות שכנגדם הם ז' אופני העבודה
דשבעת המדות ,היינו ,שבכל נר )"נר ה' נשמת אדם"( ישנם בפרטיות
———
*( נדפס בסה"ש ה'תנש"א ח"ב ע'  614ואילך )המו"ל(.
 (1ראה לדוגמא אג"ק אדה"ז ס"א ,ס"ג-ה ,ועוד.
 (2ראה תניא אגה"ק ס"ד" :צדקת א"י )ש(היא צדקת ה' ממש ,כמ"ש תמיד עיני ה'
אלקיך בה .והיו עיני ולבי שם כל הימים ,והיא שעמדה לנו לפדות חיי נפשנו כו'" .ושם
ס"ח" :זריעת הצדקה  ..שזורעין באה"ק התחתונה  ..שהזריעה נקלטת תיכף ומיד בארץ
העליונה בלי שום מניעה ועיכוב בעולם מאחר שאין שום דבר חוצץ ומפסיק כלל בין
ארצות החיים כי זה שער השמים ,משא"כ בחו"ל".
 (3פרשתנו ח ,ב.
 (4משלי כ ,כז.
 (5לקו"ת ריש פרשתנו.
 (6פרש"י ריש פרשתנו.
 (7משלי ו ,כג.
 (8פרשתנו שם ,ד.
 (9זכרי' ד ,ב.
 (10לקו"ת שם ל ,סע"ד.
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"שבעת הנרות" :ועז"נ "אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" –
שהעבודה בפרטי שבעת המדות מוארת וחדורה בהכלל )העצם(
דהנשמה ,ועד הנשמה כפי שמושרשת בעצמותו ית' )"פני המנורה"(.
ג .ויש לומר ,שענין זה שייך ומודגש במיוחד ב"כולל חב"ד":
לכל לראש – בהשם "כולל חב"ד"" :חב"ד" ,חכמה בינה דעת –
הם השורש ומקור דשבעת המדות" ,11שבעת הנרות" .ו" כולל חב"ד"
– הוא הכלל ד"חב"ד" ובמילא גם הכלל דשבעת המדות )נרות(,
כללות המנורה.
ועוד ועיקר – בהעבודה ד"כולל חב"ד" :תוכן העבודה דכולל
חב"ד היא העזר והסיוע ל)כאו"א מ(ישראל ,אנשים נשים וטף ,עזר
גשמי ,צדקה כפשוטה ,ועזר רוחני ,צדקה רוחנית ,ע"י הפצת התורה
והיהדות והפצת המעיינות חוצה ,שעי"ז נעשית ההתאחדות
וההתכללות דכל בנ"י )"כולל"( ,הן בצדקה גשמית ,12ש"מתוך שגומל
חסד בגופו לחבירו הוא מכיר שהוא אוהבו ובא לידי אחוה ושלום".13
והן )ועאכו"כ( בצדקה רוחנית ,שעל ידה נעשית האחדות וההתכללות
דכל בנ"י )"כולל"( עם הקב"ה ,באופן ש"אל מול פני המנורה יאירו
שבעת הנרות".
ויש להוסיף ,שהענין ד"אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"
נעשה ע"י נשיאי הכולל ,רבותינו נשיאינו שבכל דור ,מאדמו"ר הזקן
ועד לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ,כי" ,הנשיא הוא הכל" ,14להיותו
"ראש בני ישראל" ,בדוגמת ה"ראש" שכולל החיות דכל אברי הגוף.
וממנו מתפשטת החיות לכל אברי הגוף ,ועל ידו נעשית ההנהגה דכל
הגוף ,15ודוגמתו בנמשל ,שעל ידי נשיא הדור נמשכים כל ההשפעות
הרוחניים והגשמיים  16לכל אנשי הדור .ועוד ועיקר ,שעל ידו
מתאחדים ומתכללים כל אנשי הדור להיות "מנורת זהב כולה" בפועל
ובגלוי ,17ועד ש"אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" ,שנעשים
מוארים וחדורים בהאור דפנימיות המנורה" .פנימיות רצון העליון",
שנמשך ומאיר ע"י פנימיות התורה שנתגלתה בתורת החסידות
דרבותינו נשיאינו ,שעל ידה נעשית האחדות דפנימיות )סתים(
הנשמה עם הפנימיות )סתים( דהקב"ה.18
ד .ויה"ר שכאו"א מהמשתתפים ועוזרים ומסייעים )בנשמתם
בגופם ובממונם( לכולל חב"ד יהי' בעצמו בבחינת "כולל חב"ד".
עי"ז שעבודתו הפרטית תהי' באופן ד"אל מול פני המנורה יאירו
שבעת הנרות" ,ויפעל כן גם בהזולת ,ועד להפעולה בכל בנ"י.19
———
 (11ראה תניא פ"ג" :חב"ד נקראו אמות ומקור למדות כי המדות הן תולדות חב"ד".
 (12ומעלה יתירה בצדקת ארץ ישראל – שבה מודגשת ביותר אחדותם של כל בנ"י,
כיון שלכאו"א מישראל יש חלק בארץ ישראל )ד' אמות או אמה אחת( .כפי שמצינו
להלכה בנוגע לפרוזבול )ראה לקו"ש ח"כ ע'  309בהערות ,וש"נ(.
 (13פרש"י ברכות ח ,רע"א.
 (14פרש"י חוקת כא ,כא.
 (15ראה תניא פ"ב.
 (16ומודגש בפרשת השבוע – שכשאמר משה "מאין לי בשר לתת לכל העם הזה".
השיב לו הקב"ה "אספה לי שבעים איש גו' ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם
וגו'" )יא ,יג ואילך( .היינו ,שגם השפעת בשר גשמי צ"ל באמצעות משה דוקא )ראה
לקו"ת פרשתנו לא ,ד .לג ,ב .סה"מ תר"ס ע' קיב .סה"מ קונטרסים ח"ב שלג ,ב .ועוד(.
 (17כמודגש בהתחלת הכתוב "ראיתי והנה מנורת זהב כולה".
 (18ראה זח"ג עג ,א .לקו"ת ויקרא ה ,ג .נצבים מו ,א .ובכ"מ.
 (19ולהעיר ,שבתיבת "כולל" מרומז שנוסף לכך שכל המשתתפים כבר הם כלל
אחד .משתדל כאו"א מהם להיות "כולל" עוד משתתפים ,ועד להכלל הכי גדול דכל
בנ"י.

קט

מכתבים ושיחות קודש
20

ועוד והוא העיקר – שע"י ההוספה במצות הצדקה ש"מקרבת
את הגאולה" ,21ובפרט צדקת ארץ ישראל ,מקרבים וממהרים ומביאים
תיכף את הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו .שאז תהי'
22
ההתאחדות וההתכללות האמיתית דכל בנ"י" ,שבעת הנרות" ,כמ"ש
"עוד אקבץ עליו לנקבציו" .שמתקבצים ונעשים מציאות אחת,
"מנורת זהב כולה"" ,מקשה זהב עד ירכה עד פרחה מקשה היא".
23
ובפשטות – ש"בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו"
מתקבצים מארבע כנפות הארץ )מכל שבע הארצות" ,מאשור
וממצרים וגו' " (24ובאים לארצנו הקדושה ,לירושלים עיר הקודש
ולבית המקדש ,בית המקדש השלישי ,שהוא גם משולש ,כיון שכולל
כל הבתי-מקדשות )גם בית ראשון ובית שני ( , 25ורואים הדלקת
המנורה ע"י אהרן בפועל ממש ,ותיכף ומיד ממש – בין הערביים
דיום הש"ק זה  , 26לפני סעודה שלישית ]הקשורה עם הגאולה
השלישית וביהמ"ק השלישי .[27ועאכו"כ לפני סעודה רביעית" ,מלוה
29
מלכה"" ,סעודתא דדוד מלכא משיחא" ,28רגל הרביעי שבמרכבה
]הקשורה עם הגאולה כפי שנמנית בתור גאולה רביעית )גאולה
מארבע גליות ,(30שבה יהי' "הכסא שלם" 31כסא של ד' רגלים,[32
תיכף ומיד ממש.
———
 (20ובאופן ד"בהעלותך את הנרות"" ,עד שתהא שלהבת עולה מאלי'"" :שלהבת" –
שנתינת הצדקה היא באופן שנעשית "מטבע של אש" )ראה לקו"ש חכ"ו ע'  299ואילך.
וש"נ( .וב")מטבע של( אש" גופא עד ל"שלהבת")" :שלהבת( עולה" – עלי' והוספה
בנתינת הצדקה .הן בכמות והן באיכות)" :שלהבת עולה( מאלי'" – שידו נעשית "יד
המחלקת צדקה לעניים" )תניא פכ"ג( מאלי' .ע"ד "מנפשי' כרע" )כנ"ל בארוכה*(.
 (21ב"ב יו"ד ,א .וראה תניא פל"ז.
 (22ישעי' נו ,ח.
 (23בא יו"ד ,ט.
 (24ישעי' יא ,יא.
 (25ראה זח"ג רכא ,א.
 (26ראה רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ג הי"א" :אין מחנכין את המנורה אלא
בהדלקת שבעה נרותי' בין הערביים".
 (27ראה לקו"ש חכ"א ע'  84ואילך .וש"נ.
 (28סידור האריז"ל במקומו .ועוד.
 (29זהר ח"א רמח ,ב .ח"ג רסב ,ב .ובכ"מ.
 (30ראה לקו"ש חט"ז ע'  .91וש"נ.
 (31פרש"י ס"פ בשלח.
 (32ראה צפע"נ עה"ת ר"פ ויצא ,וש"נ.
______
*( סה"ש ה'תש"א ח"ב ע'  600ואילך )המו"ל(.



קי

לוח כולל חב"ד

ב"ה ,יום שלישי שהוכפל בו כי טוב,
יום שלשים לחודש תשרי,
שהוא ר"ח מרחשון,
ה'תשנ"ב .ברוקלין ,נ.י.
לכל המשתתפים במסיבה השנתית
למען "כולל חב"ד" באה"ק תובב"א,
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
בנועם קבלתי הידיעה ע"ד המסיבה השנתית למען "כולל חב"ד"
בארצנו הקדושה תובב"א ,שתתקיים אי"ה במוצאי שבת קודש פ' נח,
סעודתא דדוד מלכא משיחא.
ויהי רצון שתהי' בשעה טובה ומוצלחת בכל הפרטים.
ובפרט אשר מסיבה זו מתקיימת בשנה שהיא שנת העיבור,
שנקראת בשם "שנה תמימה" ,וחדשי' שלימים ,היינו ששני החדשים
דמרחשון וכסלו שניהם מלאים.
ולימוד מזה ונתינת כח ,שכל או"א יעשה ככל יכולתו בכל עניני
יהדות ,תורה ומצוותי' ,ובפרט במצות הצדקה שהיא שקולה כנגד כל
המצוות,
ובפרט צדקת ארץ הקודש ,וצדקת "כולל חב"ד" במיוחד ,אשר
הפליגו בזה גדולי ישראל בכל הדורות ,ובמיוחד מייסדי "כולל
חב"ד" ,כ"ק אדמו"ר הזקן )בעל התניא והשולחן ערוך( ,ואחריו
ממלאי מקומו ,רבותינו נשיאינו הק' בכל דור ,ועד לנשיא דורנו ,כ"ק
מו"ח אדמו"ר.
ודברי צדיקים קיימים לעד ,כולל ברכותיהם לכל המשתתפים
בממונם בגופם ובנפשם בתמיכת וחיזוק "כולל חב"ד".
ונתינת כח מיוחדת בכל הנ"ל בעמדנו בשנת ה'תשנ"ב ,אשר כפי
שנתפרסם ונתפשט בתפוצות ישראל ,יש בה הרמז :הי' תהא שנת
נפלאות בכל מכל כל.
ונכתב מכתב זה ביום השלישי שהוכפל בו כי טוב ,טוב לשמים
וטוב לבריות ,ובסיום וחותם חודש תשרי ,חודש הראשון ,שהוא גם
חודש השביעי ,המשובע בכל ,והמשביע בכל טוב לכל ישראל על כל
השנה.
וזכות יומין זכאין אלה – נוסף על עצם הדבר ,צדקה בכלל
וצדקת ארץ הקודש בפרט – תוסיף עוד יותר בהצלחת כל העושים
והמעַ שים בזה ,לתת אפשרות למוסד זה לבסס פעולותיו ,ועוד ועיקר
– להרחיבן בכמות ובאיכות ,מתאים לרצון מייסדי הכולל ,כ"ק
אדמו"ר הזקן ,וממלאי מקומו – רבותינו נשיאינו שבכל דור ,ועד
לנשיא דורנו ,כ"ק מו"ח אדמו"ר.
ותקויים בכל אחד ואחת מהמשתתפים בהמסיבה ,שיחיו ,בתוככי
כלל ישראל ,תפילת וברכת משה רבינו בסיום וחותם מזמור צדי"ק
שבתהלים :ויהי נועם ה' אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו – יהי
רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם,
ומעשה ידינו כוננהו

ויה"ר – בבית המקדש השלישי ,שיבנה במהרה בימינו ,בגאולה
האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו ,תיכף ומיד ממש.
וגדולה צדקה בכלל ,וצדקת ארץ הקודש בפרט ,שמקרבת את
הגאולה.
בכבוד ובברכה להצלחה



/מקום החתימה/

